MERCHANDISING-ONDERSTEUNING
VOOR HET VERBOUWEN VAN WINKELS
Case Study: Retail Services – Winkel verbouwproject

De supermarktketen was op zoek naar een partner ter ondersteuning
van verbouwprojecten in verschillende filialen
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MERCHANDISING-ONDERSTEUNING
VOOR HET VERBOUWEN VAN WINKELS
Case Study: Retail Services – Winkel verbouwproject

De wereldwijde discount-supermarkten met meer dan 10.000 winkels in 23 landen.
Heeft in Nederland zes verschillende distributiecentra en 428 supermarkten.

BEHOEFTE
De supermarktketen vereiste dat RGIS binnen een strak tijdsbestek van één week per
winkel het volgende zou leveren:
• Ondersteuning bij verplaatsen van goederen
• Te verplaatsen voorraad omvatte verse productgroepen – fruit, groenten en vlees
• Wanneer de verbouwing was voltooid moest de voorraad teruggeplaatst worden
• Verwijderen van alle bestaande schaplabels
• Zodra de voorraad op de juiste locatie was, werden de nieuwe schaplabels geplaatst

De wereldwijde
keten van discountsupermarkten merkte
door samen te werken
met RGIS dat de
winkelresets binnen
een week per winkel
voltooid, waardoor de
winkels op tijd geopend
konden worden

OPLOSSING
De supermarktketen werkte samen met RGIS om het project te voltooien. RGIS leverde
het volgende voor de supermarkt:
• Er werden teams van vijf tot tien RGIS-medewerkers per winkel ingepland gedurende
acht uur per dag
• Het RGIS-team verwijderde alle voorraad en de schappen waar de voorraad op
aanwezig was
• De schaplabels werden in de juiste volgorde gesorteerd
• Schappen werden vervangen op basis van het planogram van de winkel en de
bijgevoegde schaplabels
• Alle voorraad inclusief bevroren, gekoelde en verse voorraad werd op de schappen
geplaatst

RESULTATEN
De supermarktketen ontdekte dat door uitbesteding aan RGIS het project:
• Alle rekken, schap etiketten en voorraad werden verwijderd en vervangen binnen
de strakke termijn van een week per winkel
• De supermarkt heropende de winkels in de wetenschap dat alle voorraad, schappen
en schap etikettering correct geplaatst waren
• De winkels voldeden aan planogram
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